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 قرآن

 چیست؟»  بأس «ترجمه صحیح واژه قرآنی  -1
 باعثد)   زیاد ج) سختیب)  ناامیدي )الف

 ؟نیستصحیح  شده درکدام عبارت،ي مشخصي واژهترجمه -2
لٰوةِ  نُوِدیَ اِذا  )الف نَاَو لََقد ب)  شد) (ندا داده لِلصَّ  (آسان کردیم) الُقرءانَ  يَرسَّ
َ�  ج) ٰمـٰوِت َو االَرِض  ُجنودُ د)    (فقط) الـُمؤِمنوَن اِخَوةٌ  اِنـَّ  (لشکر) السَّ

 ؟نیستترجمه کدام ترکیب قرآنی صحیح  -3
 : عذابی بزرگ َعذاٍب اَليمٍ ب)    هاي جاودان: بهشتَعدنٍ  َجّنـِٰت  )الف
 ناپذیر شکست : قدرتـمند قَِويٌّ َعزيزٌ د)    هاي پاکیزه: خانه َمسـِٰكَن طَيّبَةً ج) 

 شده است؟ ترجمه نادرستقرآنی زیر،کدام گزینه به صورت درترجمه عبارت  -4
 »اند. دادهخاطر آنچه انجام: پاداشی به َجزآًء ِبـ� کانوا یَعَملونَ «

 کانوا یَعَملونَ د)  ماج)  ِبـ ب) َجزآءً  )الف
 ؟باشدمی کاملترجمه کدام ترکیب قرآنی  -5

 : ازحدنگذرید. ّال تَطَغوااَ ب)  داد.: سخن گفتن را یاد َعلََّمُه البَيانَ  )الف
 : آیا دیدید. اَ فَرََءيتُمد)  کنید.: پس چرا شکرنـمی التَشُكرونَ فَلَوج) 

 ؟شودترجمه نـمیصورت فعل مضارع شده،بههاي مشخصدرکدام عبارت قرآنی،اسم -6
کاِة ب)  الزّٰرِعونَ اَم نَحُن  )الف  الفـِٰسُقونَ اُولـِٰٓئَك ُهُم  د) َمبعوثینَ َو ما نَحُن ِبـج)  فاِعـلونَ لِـلزَّ

 ؟ نیستند، »ُهُم الفائِزونَ «کدام گروه ازافراد زیر جزء  -7
 هِ لّ تُـجـِٰهدوَن فی َسِبيِل الد)    اَِقيُموا الَوزَن ِبالِقسِط ج)  هَ للّ اتَُّقوا ایٰٓاَیَُّها الَّذیَنءاَمنوا ب)     هَ لّ اَلَّذيَن نَُسوا ال )الف

 چیست؟ ،» لََقد اَرَسلنا ُرُسلَنا ِبالَبيِّنـِٰت « آنیترجمه صحیح عبارت قر -8
   قطعاً پیامبرمان را با دالیل روشن، فرستادیم ب)   قطعاً پیامبران را با دالیل روشن، فرستادیم )الف
 قطعاً پیامبران را با دلیل روشن، فرستادیمد)    قطعاً پیامبرانـمان را با دالیل روشن، فرستادیمج) 

 پیام آسمانی

  صحیح نیست ؟ » تیمم« کدام گزینه در مورد  -9
 کند .می تیمم را باطل ،خواب رفتن در صورتی که چشم نبیند و گوش نشنود )الف
 کشیم .می روي ابروها و باالي بینی گذاریم و آنها را تامی دست ها را باالي پیشانیب) 
 کشیم .می نوك انگشتان تیمم ،کف دست چپ را پشت دست راست از مچ تا آخر در مرحلهج) 
 داد . انجام غسل به جاي وضو و هم توان هم به جايمی تیمم راد) 

 »است معرفت کردگاردفتريهر ورقش/  در نظر هوشیار درختان سبزبرگ«دارد؟معنایی، ارتباطمقابلنی، با بیتکدام عبارت قرآ -10
  »فََحِسبْتُْم اَنَُّه َخلَْقناکُْم َعبَثًااَ  « ب)  » اِنَّه یَعلَُم الـَجهَر َو ما یـَخفی« )الف
 » هِ لّ الَّذیَن آَمنوا َوتَطَمِنئُّ قُلوبُُهم ِبِذکر ال « د)  »...... (افرادي که یقین دارند) لُْموِقِن�َ لِ َوِيف اْألَرِْض آياٌت  « ج)

 وضوي چه کسی، صحیح است ؟  -11
  ارك وضوگرفت.لیال براي خواندن نماز ظهر، در مسافرت با آب پ )الف
 .با گالب مخلوط شده است ، مریم با آبی وضو گرفته که فراموش کرده بودب) 
  .هددمی سپس وضوي خود را ادامه دهد ومی دقیقه پاسخ تلفن خود را چند وضو، حسن در حینج) 
 .روي دستش باقی مانده است شود که کمی رنگ ساختمانی،می رضا پس از وضو متوجهد) 

 ي بیشتري دارد ؟است اشاره» ذکر خداوند یاد و«ایمان که  تقویت هايراهیکی از از ابیات زیر، به  کدام یک -12
 از کجایی در کجایی چیستی/  اندکی در خود نگر تا کیستی ب) پس به هر دستی نشاید داد دست/  چون بسی ابلیس آدم روي هست )الف
  عقل وصبرم ببرد و طاقت وهوش/  نالیدمی دوش مرغی به سحرد)  قت وهنگامبباید خواندنش در و/  نماز آمد ستون کاخ اسالمج) 

 امام زمان اشاره دارد؟ هاي یاري دادن بهنی به راهکدام عبارت قرآ -13
 »َوِباالَسحاِر ُهم یـَستَغِفرونَ «  ب) »قَوم ٍ... یا اَیـُّها الـَّذیَن آَمنوا ال یـَسَخر قَوٌم ِمن«  )الف
 »َو رُُسلَُه ....  ُه َمن یَنُرصُه ُلّ َولِیَعلََم ال« د)   »یـَت َعلَیِهم آیاتُه زاَدتـُهم ای�نًا َواذا تـُلِ « ج)
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 » خو پذیر است نفس انسانی  با بدان کم نشین که بد مانی«  ارتباط بیشتري دارد؟ با کدام یک از احادیثمقابل بیت  -14
 .ربایدمی خود آگاه ناپاکی وبدي را از آناناز دوستی با افراد فاسد بپرهیز که وجودت نا )الف
 . دهدمی زیرا او کارهاي زشت خود را زیبا جلوه سزاوار نیست که مسلمان با افراد بی بند وبار رفاقت کندب) 
 .بردمی به اتکاء رابطه صمیمانه و دوستانه حق برادرت را ضایع نکن زیرا این عمل رابطه دوستی را از بینج) 
  را نثار دوستت کن ولی در عین حال به طور مطلق به او اعتماد نکن.محبت خود د) 

 ، است . . . . . . . . .الزمه دوستی پایدار -15
  اثر پذیري د) در کنار یکدیگر بودنج)  محبت فراوانب)  رعایت میانه روي )الف

 به جا آورد؟ » سجده سهو«  در کدام گزینه بعد از نماز، باید دو -16
  قورت بدهد .را ها وجود دارد ذره هاي ریز غذا که در بین دندانب)  با صدا، بخندد .و  رت غیر عمديبه صو )الف
 پاسخ سالم کسی که به او سالم کرده است، را بدهد .د)   .آخ بگوید بدون توجه و از روي فراموشی ج)

 ه دارد ؟و به کدام ویژگی پیامبران ،اشار نی زیر در مورد کدام پیامبرعبارت قرآ -17
 »َعنَک َشیًئا... اِذ قاَل ِالَبیِه یا اَبَِت لَِم تَعُبُد ما ال یَسَمُع َوال یـُبِرصُ َوال یـُغنی« 

 عدم پیروي از خرافات _حضرت موسی ب)  عدم پیروي از خرافات –حضرت ابراهیم  )الف
  خداتسلیم واطاعت در برابر  –حضرت محمد د)  استقامت وپایداري – حضرت ابراهیمج) 

 زمینه اي رشد و پیشرفت کند ؟ هر در تواندمی ملت ایران به این باور رسیده است که براساس مفهوم کدام آیه، -18
دوا َعن َسبیل الله اََضلَّ اَع�لَُهم«  )الف  »...َحتّی یَرُّدوکُـم َعن دیِنُکم اِِن استَطاعوا « ب)  » اَلَّذیَن کََفروا َوصَّ
 »....ُه ثُمَّ استَقاموا تَـتـَنزَُّل لّ نَّ الَّذیَن قالوا َربَُّنا الاِ «  د) » تَحزَنوا َواَنتُم االَعلَوَن اِن کُنتُم ُموِمنیَن َوال تَِهنوا َوال« ج) 

 عربی

 هاي مشخص شده در کدام گزینه آمده است؟ ترجمه درست واژه -19
غیرَةَ  کَ اُْختَ  َقبَّلَْت «  ناعیَّةِ اِث .یَْصَنُع ُمْخَتَرباً لِْالَبْحالصَّ  ».اْالِْخَوُة رِسالَةً ْسَتلََم اِ  .الصِّ

  دریافت کردند-صنعت-بوسیدي د) دریافت کرد-صنعتی-قبول شد ج) کردنددریافت-صنعتی-کرديقبولب) ندکرددریافت-یصنعت-بوسیدي )الف
 است؟»  َجَعَل -َوَضعَ « هاي ا همانند ارتباط واژههدر کدام گزینه ارتباط میان واژه -20

 قَصیر-طَویلد)    صدم-اَصاب ج)   ناجِح-راسبب)    علَیک-لَک )الف
 ترجمه کدام عبارت درست است؟ -21

 برادر کوچکم را براي نوشتن تکالیفش صدا زدم.ناَدیُْت اَخِی اْالَْصَغِر لِِکتابَِة واِجباتِِه:  )الف
 زمین است تا کسی که در آسمان است به تو رحم کند. کنم به کسی که درمی رحم�ِء: اِرَْحْم َمْن ِفی اْالَرِض یَرَْحْمَک َمْن ِفی السَّ  ب)
 ادامه دهی.بزرگ تو باید به پژوهش در دانشگاه َعلَیَک مِبُواَصلَِة اَبْحاثَِک ِفی الْجاِمَعِة الَْکبیرَِة:  ج)
 کتابش به سوي من خواهد آمد.علی فردا براي گرفتن َسیَأتی َعلٌی اِلَیَّ َغَداً ِالَْخِذ کِتاِبِه:  د)

 کدام پرسش و پاسخ درست است؟ -22
  کَیَْف تَْعَملُوَن ِفی الَْمصَنعِ؟ َجیِّداً. ب) َمتی تََخرََّج الطُّالُب ِمَن الْجاِمَعِة؟ ِفی اْالُسبُوِع الْقاِدِم. )الف
  ْعَجُم الَْعَربیَِّة؟ نََعْم ِعْنَدنا.َهْل ِعْنَدَک مُ  د) لِ�ذا ما قََرأِت ُدُروَسِک؟ ِالَنّی کُْنُت غائباً.ج) 

 مفهوم کدام جمله بر اساس حقیقت درست است؟ -23
 اَلنَّشیُط ُهَو الَّذی ال یُِحبُّ الَْعَمَل َو یُحاِوُل کَثیراً.ب)  اَلرَّصیُف جانٌِب ِمَن الّشاِرِع لُِعبور الّسیاراِت. )الف
نواُت االولی ِمْن َحیاِة اْالِنساِن.اَلطُّفولَُة ِهَی اد)  اََحَدَعَرش الِعباً. کُرَُّة الِْمْنَضَدِة ریاَضٌة یَلَْعُب فیها ج)   لسَّ

 کدام گزینه، درست است؟ -24
 : سازندهَمْصنوعمعنی ب)  اِنِْفعال ل):-ق-(ن اِنِْتقال وزن )الف
 م)-ت-س-: (ااِْسِتْخدامحروف زائد د)   م)-د-: (صتَصاُدمحروف اصلی  ج)

 است؟نرفته به کار  نهی نه، فعلدر کدام گزی -25
 التَْحزَْن اِنَّ اللَّه َمَعنا د) التَْشُکرَْن َربَُّکنَّ أَ ج)   التَیْاَسوا ِمْن رَْحَمِة اللّهِ  ب) التَْذَهنْبَ اِلی ُهناَک رَجاءً  )الف

 اشاره دارد؟»  ال َخْیَر يف َقوٍل اِّال َمَع الِْفْعلِ « کدام عبارت به مفهوم حکمت  -26
َجِر ِبال مَثٍَر. )الف نیا وَ  ب)    اَلْعالُِم ِبال َعَمٍل کَالشَّ    اْالِخرِة َمَع الِعلِْم. َخیُْر الدُّ
 َمْن کَتََم ِعلَْ�ً فََکأنَُّه جاِهٌل. د) اَکرَْثُ َخطایَا ابِن آَدَم يف لِسانِِه. ج) 
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 کدام گزینه از نظر قواعد (مطابقت اسم و فعل) درست است؟ -27
باُب َصَنعا ُجُسوراً َجمیلًَة. ب)   َعلیَک. ْت بَ  َغِض وَ َت َصدیَقَک فَهُ ظَلَمْ  )الف  الشَّ
ِه َعِن النَّباتاِت.د)      اَضاَعْت هَذا الرَُّجُل َعَملَُه الّصالُِح. ج)  تََکلََّم الَولَُد َمَع اُمَّ

 ها با یکدیگر ارتباط مفهومی دارند؟ در کدام گزینه تمام واژه -28
  َمطَر-َسحاب-َدْمعد)  رَئیسی-ُمَسجِّل-َمطْبََعةج)  طائِرَة -حاِفلَة-َعَربةب)  َمصیر-ِملَّف -مِتْثال )الف

 ادبیات فارسی

 . . . . . . .  گزینۀ به جزتوجه به معنی صحیح است  اامالي تمام واژه ها ب -29
 بخشش استقرار: آرام گرفتن/ موهبت:د)  جایگاه / وجه : راه و مقصدمحظر: ج)  بدمحاورات:گفتگوها/تهمت : گمانب)  قحطی: نایابی/ مناظره: گفتگو )الف

 کدام گزینه به ویرایش نیاز دارد؟ -30
 کند.می است، دركنهفتهمتعددي را که در بیناییهاينابینا لذّتتنها یکب)  پندار و ذهنیت ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند. )الف
 را ویکتور هوگو به رشتۀ تحریر درآورده است.» بینوایان« کتاب د)  است.مذهبیهايبا اقلّیتاسالمیدلی، دیدار رهبرنظامهمهايیکی از جلوهج) 

 در کدام گزینه، تمام آثار ذکر شده به نثر است؟ -31
 اسرار التوحید، مخزن االسرار، بهارستانب)   کیمیاي سعادت، گلستان، حدیقه )الف
  بوستان، چهار مقاله، قابوس نامه د) االولیا ةخالق ناصري، تذکرمرزبان نامه، اج) 

 . . . . . . .  گزینۀ به جزمعنی واژه هاي مشخص شده در همۀ گزینه ها صحیح است  -23
 تمنا کرد. (پیوسته) از دوست بیمارش مقطعمرد با کلماتی ب)  انسانی.(دانشمند)  ژرفو عواطفعرفانیهاي عمیقبا اندیشهاي استفرزانه حافظ )الف
  چنگ (ترس)بهنهنگ/هرگز نکند در گرانمایهکند کاماندیشه اگر غواص د) شباهت ندارد. (سرزنش) هجوطنز حافظ به طعن و لعن و ج) 

  این هم زیستی و همدلی اقوام ایرانی، پشتوانه اي بسیار شکوهمند براي وطن«  شود؟می چند واژة جمع دیدهمقابل در عبارت  -33
 »رهاند.می آورد و میهن را در آوردگاه ها از گزند دشمنان و اهرمن خویانمی است و سدي استوار به بلنداي ارادة پوالدین پدید

 6د)  5ج)   4ب) 3 )الف
 ؟ندارددرکدام گزینه آرایۀ تشبیه وجود  -43

 ید.پیچمی بود که طنین پرسش هاي او درآن چهار دیواري استاد حاسب، جایگاهی )الف
 شد.می گذشت و درخت وجود نصیر الدین هر روز پر بارترمی روزهاب) 
 دهی.می آموزي و در گنجینۀ وجود خود جايمی آنچه استادان در سینه دارند از آنان ج)
 کوشند خفاش خویان را از مهر رخ مادر دور بدارند.می فرزندان این کشور هموارهد) 

 درستی مشخص شده است؟در کدام گزینه گروه نهادي به  -35
 تداعی شد. صحنۀ کربالتا این را گفت براي همه ب)  به روح ناآرام او آرامش نمی داد. درس و بحثهیچ چیز مانند  )الف
  ، پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمار.ابوذراي  د) فرهنگی تاریخ بشري است.، فراتر از جغرافیايکالم ایشاندلنشین طنینج) 

  دام گزینه وابستۀ پیشین وجود دارد؟در ک -36
 بچه ها همه بلند شدند و با او عهد بستند و در کنار او ماندند. ب) این تنها یکی از اندیشه هاي من دربارة آنهاست. )الف
 مرا از این همه، هیچ غم نیست اال رضاي تو.د)  کنم.می پس این را هم بدان که من با پدرم بحث و گفتگوج) 

 ؟گزینۀ . . . . . . .  به جزۀ گزینه ها واژه نمادین وجود دارد در هم -73
  خرمشهر شقایقی خون رنگ است که داغ جنگ بر سینه دارد. ب) تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش )الف
 .هماي اوج سعادت به دام ما افتدد)   براي من فرش پر پشت چمن خوشایندتر از هر چیزي است. ج)

 گزینه...؟ به جز همۀ گزینه به درستی بیان شده نوع فعل در -83
 . ( ماضی استمراري) همی خواندمروزي دیوان حنظلۀ بادغیسی ب)  التزامی).( مضارعنماننددر حسرت قافلۀ عشق جنگ برپا شد تا مردان )الف
 .(ماضی مطلق) ننمایدخوضرود، دو کسه در حضور او میانکدر گفتگوهایید)  . ( ماضی نقلی )بازنایستاده استرودخانه خرمشهر امروز نیز از گذشتن ج) 

 در کدام گزینه آمده است؟» شد نفس آن دو سه همسال او / تنگ تر از حادثۀ حال او« مفهوم بیت  -39
 نامتعادل شدند)  خسته شدنج)    شرمنده شدن ب) ترسیدن )الف

 ا دارد؟کدام گزینه از نظر مفهوم ارتباط کمتري با بقیۀ گزینه ه -40
 دلی را ز خود بیازاريوجود/ نیرزد آنکهدالن سعدیا که ملکبه جان زنده ب) به نزد مهان و به نزد کهان / به آزار موري نیرزد جهان )الف
  است عاقلی دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی/ زنهار بد مکن که نکرده د) شیرین خوش استجان دارد و جانکش است / کهکه دانهمیازار موريج) 

 با کدام گزینه ارتباط مفهومی دارد؟» کمال است در نفس انسان سخن/ تو خود را به گفتار ناقص مکن« بیت  -41
 سخن ناپرسیده مگوي و از گفتار خیره پرهیز کن.ب)  خواهم بدانم.می خواهی بخوانی و منمی تو )الف
  نگرد.می گفته ها نمی نگرد، بلکه به دلها خداوند به د) انسان بر دین و آیین هم نشین خود است.ج) 
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 »که یزدان کسی را که دارد نگاه / ز گرما و سرما نگردد تباه «    با کدام گزینه ارتباط معنایی بیشتري دارد؟مقابل بیت  -42
 گرد او گردد.ندارد کهزهرهبلیسسپرده است، اما دلتا بهاو چند سال استب)  اگر کار به دست من استی یک ساعت از خدمتت نیاسودمی. )الف
 دانی که هواي دل من در موافقت فرمان تو است.می تود)  غم مخور فردا جاهیت خواهد بود که مقرّبان آسمان به تو نازند.ج) 

 مطالعات اجتماعی

 ؟ گویند می اعتدالین آن به و شود می برابر شب و روز درازي سال، از موقع چه در -43
 اول پابیز –اول بهار د)       اول بهار - زمستان اول ج)    اول تابستان -پاییز اولب)  اول تابستان -بهار اول )الف

 باشد؟می بوم طبقه مربوط به کدام زیست هاي چندجنگل -44
 ساوان د) استوایی ج)  تایگاب)  نواحی مداري )الف

 بود؟ چه صفوي عصر در هاآیین و هاجشن برپایی تأثیر مهم -45
 هاجشن ایام در کار و کسب رونقد)    مردماستعداد هنري و ذوق شکوفایی ج) مردم همبستگی و همدلی افزایشب)  اروپایی گردشگران جذب )فال

  شد؟ محروم مازندران دریاي در رانی کشتی از ایران عهدنامه کدام موجب به -46
 پاریسد)  ترکمانچايج)  آخالب)  گلستان )الف

  ؟نداشتندرا  هاي خارجیتوانایی رقابت با شرکت دوره ناصرالدین شاه، تولید کنندگان داخلیدر  به چه علت -47
 هاي گزاف توسط تولیدکنندگانپرداخت مالیاتب)  خارجی هايعدم پرداخت حقوق گمرکی از طرف شرکت )الف
  به صنعت و بازرگانی عدم توجه حکومتد)  گذاري در صنعت داخلیعدم سرمایه ج)

 فرهنگ است؟ هايمربوط به کدام الیه به ترتیب هدیه دادن –ها ترکمن پوشش –فاق ان -48
   هنجار -نماد –ارزش د)     هنجار –ارزش  -عقایدج)   هنجار – -عقاید - ارزش ب)  ارزش –نماد  –هنجار  )الف

 بود؟ ایران در فرانسه و انگلستان روسیه،کشورهايگستردهدخالت و نفوذ آغاز باذکر شده همزمانکدام یک از پادشاهاندوره حکومت -49
  مظفرالدین شاه د) فتحعلی شاهج)     محمد علی شاهب)     ناصرالدین شاه )الف

 ؟ نیستدر ایران  و دوم اول جهانی هاي جنگاز شباهت گزینه کدام -50
  ایران وسط دولتبی طرفی در جنگ ت اعالمب)  ایران جامعه و به اقتصاد آسیب زیاد و خسارت )الف
  و جان باختن عده زیادي از مردم فقر ، قحطی د) اشغال ایران به وسیله نیروهاي متحدینج) 

  تاریخی از ایران تبعید کرد؟ يرا بعد از کدام واقعه(ره) امام خمینی  ،رژیم شاه -51
 اسرائیل آمریکا و همکاري با به وابستگی -علیه ستمگري شاه  42سخنرانی تاریخی محرم  )الف
 آمریکا به و وابستگی) سپاري قضاوت(به آمریکاییان  قضایی مصونیت سخنرانی علیه دادنب) 
 به بیگانگان ایران و وابستگی بر آمریکا اعتراض به الیحه اصول شش گانه به دلیل افزایش سلطۀج) 
  ایران جامعه اسالمی هویت والیتی به دلیل تضعیف و ایالتی انجمن هاي نامۀ اعتراض به تصویب د)

  کامل کند. اسالمی جمهوري حکومت تأسیس روند ترتیبمعلم احمد از او خواسته جدول زیر را به  -52
 به او کمک کنید. در پیدا کردن پاسخ صحیح هابا توجه به گزینه

 دولت تهیئ تعیین-اسالمی شوراي مجلس تشکیل- اساسی قانون تصویب و تدوین -سیاسی نظام تعیین همه پرسی )الف 
 دولت هیئت تعیین-اسالمی شوراي مجلس تشکیل -سیاسی نظام تعیین همه پرسی -جدید اساسی قانون تصویب و تدوینب) 
 اسالمی شوراي مجلس تشکیل -دولت هیئت تعیین -جدید اساسی قانون تصویب و تدوین-سیاسی نظام تعیین همه پرسیج) 
 دولت هیئت تعیین -سیاسی  نظام تعیین همه پرسی-اسالمی  شوراي مجلس تشکیل -جدید اساسی قانون تصویب و تدویند) 

 ریاضی

x,فرض کنید -35 y  باشـــند، اگر دو مجموعه    اعداد طبیعی{ }, ,A x y= + −213 } و 3 }, ,B = −3 برابر باشـــند حاصـــل    813
x y+ : برابر است با 

 3د)  -10ج)  صفرب)  12 )الف

}دو مجموعه  اشتراك -54 }A x N x= ∈ − < ≤6 } و3 }B x x= ∈Ζ − ≤ <10  داراي چند زیر مجموعه است ؟ 7
  32د) 16ج)  8ب)  4 )الف

 در پرتاب یک تاس کدام پیشامد ها ، هم شانس هستند ؟  -55
 »تاس عددي اول بیاید«و » س عددي مرکب بیایدات«ب)  »د بیای مرکبتاس عددي « و» بیاید 3تاس عددي کمتر از « )الف
 »تاس عددي مرکب بیاید« و » تاس عددي فرد بیاید«د)  »تاس عددي اول بیاید« و » بیاید 3تاس عددي مضرب «ج) 
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7 کدام یک از اعداد زیر بین دو کسر -56
6

4و  
5

 ؟ نداردقرار  

 )الف
47
60

59 ب) 
60

ج)   
5
6

16 د) 
15

  

aاگر  -57 = bو 2 =  ؟ نیست کدام یک از گزینه هاي زیر یک عدد گنگحاصل آنگاه  3

) )الف )b a− bج)  abب)   2
a

)د)   )( )b a b a+ − 

 ؟ نیستکدام جمله درست  -58
 اند . هاي متساوي االضالع متشابهي مثلثهمهب)  اند . متشابه ،منتظم هايضلعی 6يهمه )الف

 اند . هاي قائم الزاویه متشابه ي مثلثد)همه اند . دارند متشابه 050يهایی که زاویهي لوزيج)همه
شده بر دایره از یک نقطه خارج از دایره با    خواهیم ثابت کنیم که مماسمی -59 سم  شتی دو   هاي ر یکدیگر برابرند . براي اثبات همنه

 مرکز دایره است .)  O(بریم؟ هاي مساله، کدام حالت همنهشتی را به کار میبا توجه به فرض MBOو  MAOمثلث 
   دو ضلع و زاویه بینب)  دو زاویه وضلع بین)الف
 د)وتر و یک زاویه تند   وتر و یک ضلعج)

 است ؟  بزرگ ترکدام یک از اعداد زیر از بقیه حاصل  -60

 )الف
−

 − 
 

31
7

)ب)    )−− −−د)  35− ج) 22 32 

×−نماد علمی عدد  -61 ×35 10 0  با کدام گزینه برابر است ؟  044
/ )الف

−× 52 2 / ب)  10
−× 42 2 /ج) 10

−× 68 8 /د)   10
−× 58 8 10 

7کسرحاصل  -62
7

 پس از گویا کردن مخرج برابر است با :  

ب)   7 )الف
7

2
ج)  

7
7

2د)   7 

aاگر  -63
a

+ =
1 aباشد حاصل عبارت  5

a
+2

2
 شود ؟  چند می 1

 50د)   20ج) 23ب)  25 )الف

xتجزیه عبارت  -64 x+ −2 10  کدام گزینه است؟  24
) )الف )( )x x+ −12 )ب)   2 )( )x x+ −6 )ج)  4 )( )x x− +12 )د)  2 )( )x x+ +6 4 

xدر نابرابري  -65 x −
− ≤

1 1
3 2 6

 قرار داد؟   xبه جاي  توانمی عدد طبیعیچند  

 شمار بید)   سه تا ج) دو تا  ب) یکی  )الف
 کدام جمله درست است ؟  -66

 رابطه خطی وجود دارد .یک  ،ساحت مربعطول ضلع مربع و م) بین ب ي خط ، یک اتحاد است . هر معادله )الف

yخط ج)  x=
3
2

yمعادله خط در د)  گذرد. از مبدا مختصات نمی  x= +4 3 ،,y x  . با هم رابطه خطی دارند 

 علوم تجربی

 دهد ؟می باالي برج، کدام گزینه، ویژگی هیدروکربن خروجی از برش نفتی را نشان در برج تقطیر نفت خام از پایین به -67
 نقطه جوش باالتري دارند .ب)  شود.می نیروي ربایش بین مولکول ها زیاد )الف
 شوند.می جاري سریعترو آسان ترد)   تعداد کربن بیشتري دارند.ج) 

 دهد؟می ترتیب دوره و گروه این عنصر را نشان با توجه به مدل اتمی روبه رو، کدام گزینه به -68
 3 و 16د)  8 و 6ج)  6 و 3ب)   3 و 6 )الف

سرعت ثابت   -69 شت           m/s 10اتومبیلی با  ست.پس از گذ شمال در حال حرکت ا سمت  ستقیم به  سیر م ثانیه چند متر  4در یک م
 ؟ جابجا شده است

 20د)   4/0ج)        5/2ب)  40 )الف

M 

A 

B 

O 
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 ؟ نمی باشد اختالف دما و چگالی خمیر کره، نتیجه ،کدام گزینه -70
 خروج مواد از محل شکاف بین ورقه ها ب) به سمت پوسته باال رفتن مواد خمیري )الف
 دور شدن ورقه ها جابجایی ود)  جریان هاي دریایی و جزر و مد دریاهاج) 

 در چه تعداد از جمالت زیر نیروي اصطکاك وجود دارد؟  -71
 شود.می روي یک سطح کشیده * زمانی که جسمی         دهیم.می ساکن و سنگینی را روي یک سطح هل* وقتی جسم 

 جسمی که روي یک سطح افقی ساکن است *            * جسمی که روي یک سطح شیبدار قرار دارد .
 4د)  3ج)  2ب)  1 )الف

 ومی از زمین فاصله دارد. در مورد این ستارهخورشید نزدیکترین ستاره به زمین است که به اندازه یک واحد نج -72
 کدام گزینه صحیح است ؟ 

 .شودمی به هیدروژن تبدیل در این ستاره به طور مداوم گاز هلیمب)  گاز هیدروژن است.سپسگاز هلیمترتیبخورشید بهدهندهماده تشکیلبیشترین )الف
 جرم و تولید انرژي است.در خورشید، همراه با کاهش ايهستههايواکنشد)  ییري نمی کند.باشد و هیچ تغمی مقدار ترکیبات خورشید کامالً ثابتج) 

 ؟ندارد نقشی کمیت فشار در کدام گزینه ، -73
 شود.می براي اتصال دو تکه چوب عالوه بر پیچ و مهره از واشر استفاده ب) کنند.می به زیر کفش هاي فوتبال گل میخ متصل )الف
  گیرند.می ابعاد پنجره هاي هواپیما را کوچک تر در نظر د)  شود.می راحت تر جابجا کردن اجسام استفاده از چرخ برايج) 

 در اهرم زیر کاهش دهیم، کدام یک از کار هاي زیر را باید انجام دهیم؟  براي اینکه نیروي دست را -74
  باشد) در حالت تعادل دستگاه (در همه حالت ها باید

 را افزایش دهیم جرم وزنه متصل به اهرمب)  ن دست و تکیه گاه را افزایش دهیم.فاصله بی )الف
 فاصله بین جسم و تکیه گاه را افزایش دهیم.د)      را کم کنیم . تا تکیه گاه دست فاصلهج) 

 باشد؟می چه تعداد از جمالت زیر صحیح -75
 شود.می * هرچه ارتفاع ستون آب درون یک ظرف افزایش یابد فشاربیشتر * انتقال فشار در ترمزهاي هیدرولیک بر اساس اصل پاسکال است.

 شود.می * هرچه از سطح زمین باالتر برویم فشار هوا بیشتر کنند.می اصل پاسکال کار بر اساس * باالبر هاي هیدرو لیکی
 1د)  2ج)  3ب)  4 )الف

فشــار، روي بزرگترین  روي میز قرار دارد . اختالف ســانتی متر 4 × 5 × 10  کیلو گرم و به ابعاد 50به جرم  مکعب مســتطیلی -76
 سطح و کوچکترین سطح چند پاسکال است؟

 100000د)  250000ج)  150000ب)  15 )الف
 ؟تبیان شده اسدرستیهاي این دو نیرو بهویژگی گزینهکند. در کداممی ما نیرو واردبهیک دیوار نیرو وارد کنیم، دیوار هماگر به -77

 شود.می هم اندازه ، خالف جهت هم، همزمان بوجودمی آیند و مجموع آنها صفر )الف
 از یک جنس هستند و برآیند ندارند. خالف جهت هم، هم اندازه، ب)
 آید.می آیند، در یک جسم بوجودمی هم اندازه و خالف جهت هم و همزمان بوجودج) 
 باشد.می ند، برآیندشان صفرآیمی هستند وبین دو جسم بوجود هم اندازهد) 

 باشد؟می زیر در بین رسوبات یک منطقه، دلیلی بر وجود هوایی گرم و مرطوب درگذشته آن منطقه یافتن کدام یک از موارد -78
  زغال سنگ د)  سنگ نمک ج) ماموتب)  سنگ گچ )الف

 نه با سطح وز کیلو گرمی روي یک سطح قرار دارد اگر اصطکاك 60 مطابق شکل یک وزنه -79
 به کمک قرقره ها، روي سطح کشیده شود  نیوتن باشد. براي اینکه جسم با سرعت ثابت، 90برابر 

 کنیم)می به چند نیوتن نیرو نیازداریم؟ (از اصطکاك نخ و قرقره صرف نظر
 نیوتن 30 برابرد)   نیوتن 90بیشتر از  ج) نیوتن 290برابر ب)  نیوتن 600 بیشتر از )الف

 ؟نمی باشد ترکیب یونی ک از موارد زیر جزء ویژگی هايکدام ی -80
 شوند.می این ترکیبات شکننده اند و در اثر ضربه خردب)  .خنثی است بار الکتریکی این ترکیب در حالت جامد )الف
 ن الکتریکی هستند.در حالت جامد این ترکیبات، نارسانا جریاد)       شود.می جامد، مایع وگاز دیده این ترکیب در هر سه حالتج) 

 زبان خارجی

 باشد.می به نظر شما کدام گزینه پاسخ مناسب شایان به سوال معلم بچه هاي عزیز،
81-Teacher: What does a firefighter do? Shayan: He…………………………….. 

a) is putting out the fire. b) saves people’s lives. 
c) is working hard.   d) has a difficult job.  
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 همن ، مرحله دوم، پایه1397 - 98تحصیلی ، سال آزمون پیشرفت تحصیلی 7

 موزان خوبم ، کدام گزینه میتواند نقطه چین هاي داده شده متن زیر را به ترتیب کامل کند.دانش آ
82-Yesterday, I had a problem. I didn’t know how to ……………. an antivirus, so I …………….a message 
to my friend. He answered me online by ……….. an email 

a) install- sent- reading  b) download-texted-sending 
c) download- wrote- connecting d) install- read- sending 

 بچه هاي باهوش اگر بخواهیم جدول زیر را از چپ به راست کامل کنیم، کدام گزینه را باید انتخاب کنیم ؟! -83
4-Travel 3-Services 2-Personality 1-Media 

    

A: He brings people to the ER. B: When did they attend a TV program?     
C: They are weighing the baggage D: My students are really neat. 

 

a) B, D, A, C  b) A, B, C, D  c) D, C, B, A  d) C, A, D, B 
د.نکمی املتلفنی سیاوش با پدرش را ک عزیزانم ،کدام گزینه مکالمه-84

 
Hi, Where are you?   I’m in the bank . I’m ………… an ccount 
How about on Monday?   I……………….in an online course. 

a) holding- attended        b) opening- participated   
c) connecting- participated     d) opening- attended 

 صحیح است. از لحاظ معنایینظر شما کدام گزینه ه ب -85
a) A quiet person talks a lot. 
b) Before getting off the bus, you should recharge E-ticket  
c) When you see a fire, you should call the emergency.  
d) Firefighters shouldn’t be brave and serious. 

 دام گزینه از نظر دستور زبان گرامري، درست است؟در متن زیر ک دانش آموزان عزیز، -86
Today my father is going to Italy. He is searching the important places in Italy 
now. Her flight is at 10 p.m. He should be on the airport before 8. 
He isn’t never late.  

a) is searching b) her c) on d) isn’t never 
 نظر شما کدام گزینه را سعید براي پاسخگویی به معلم زبانش خواهد گفت؟!ه بچه هاي باهوش، ب -87

Mr. Sadeghi: How do you usually come to school? Saeed: . . . . . . . . . 
a) My friend comes by bicycle. b) I usually come to school every day. 
c) I study my lesson hard. d) My mother drives me to school.  

ست که ب   آمعلم زبان از دانش  سته ا سند. بچه    ه موزان پایه نهم خوا سالمی ایران بنوی ست دهه فجر متنی درباره انقالب ا هاي عزیزم منا
 الت معلم کمک کنید.متن فاطمه را با دقت بخوانید و سپس به او در گفتن پاسخ مناسب به سوا

Hello every one, I want to write about a beautiful country. It has lot of brave, 
hardworking and generous people. Maybe you ask why? They are brave, because they 
do not let anyone invade their country. They are hard-working, because they work 
hard to help their country. And they are generous, because they donate their lives for their 
country as they did before. If you want to see these generous people, you do not need to search 
the media. You can see the pictures of the martyrs everywhere. It is enough to 
look around. One of them is my brother. Now what should I do to commemorate 
these martyrs? I think the least thing that I can do as the president of Iran, is 
helping them to have a happy life. They really deserve better.  
deserve:  بودن)(الیق   invade: (اشغال کردن) least: (حداقل) president: (رییس جمهور) around: (اطراف) 
88- Teacher: Why are Iranians generous?   Fatemeh: Because They . . . . . . . . . 

a) work hard b) are nice c) donate their lives  d) are everywhere  
89- Teacher: Are there any . . . . in your family?    Fatemeh: Yes, my brother is one of these 
generous people. 

a) pictures b) friends c) volunteers d) martyrs  
90- How can you see these generous people?   Fatemeh: By . . . . . . . . . 

a) searching the media   b) working hard  c) looking around   d) commemorating them   
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 آزضؼ خَاب ٗا پاؾد تكطٗحٖ گعٌِٗ زضؾت قواضُ ؾَال ًام زضؼ

 

 

 

 

 

 قطآى

 

 76قواضُ صفحِ:   ب 1

 90-60-50-46قواضُ صفحِ:  ز 2

 87-86- 76قواضُ صفحِ:   ب 3

 37قواضُ صفحِ:    ز 4

 70-66قواضُ صفحِ:   ج 5

 80 - 70قواضُ صفحِ:   ز 6

 86-80-67قواضُ صفحِ:  الف 7

 77قواضُ صفحِ:  ج 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پ٘ام ّإ 

 آؾواًٖ

 (6)زضؼ 70 قواضُ صفحِ: *کف زؾت ضاؾت ضا پكت زؾت چپ هٖ گصاضٗن ٍاظ هچ پا تا ًَک اًگكتاى هٖ کك٘ن . ج 9

 (1) زضؼ 16قواضُ صفحِ: *قطاى زضؾٖ تقِ٘ آٗات کتاب پ٘ام ّؿتٌس 55صفحِ  ج 10

ز(   ج( کاضّإ ٍضَ ضا تاٗس پكت ؾط ّن اًدام تسّ٘ن  ب( ٍضَ تا آب هضاف تاعل اؾت .    الف( ٍضَ زض هکاى  عوَهٖ صح٘ح اؾت  الف 11

 (6)زضؼ 67*قواضُ صفحِ: هاًعٖ ًثاٗس ضٍٕ اعضإ ٍضَ تاـ

قطاى هٖ قَز ٍ زض ًواظ ّن تؿث٘ح ذساًٍس اؾت ٗکٖ اظ ضاّْإ افعاٗف اٗواى ٗاز ٍشکط ذساًٍس اؾت کِ قاهل ًواظّإ پٌح گاًِ ٍ قطائت  ج 12

 تطک٘ثٖ اظ زضؼ زٍم ٍقكن     ٍّن حوس ذساًٍس ٍ گعٌِٗ خ٘ن اقاضُ تِ ذَاًسى ًواظ ذَاًسى اٍل ٍقت زاضز .

  ( 4قواضُ صفحِ:))زضؼ  *قطاى زضؾٖ 75ز( صفحِ پ٘ام  23ج(صفحِ    قطاى زضؾٖ  59قطاى زضؾٖ ب( صفحِ   49الف(صفحِ  ز 13

 (8)زضؼ 88-85قواضُ صفحِ: الف 14

 (8)زضؼ 88قواضُ صفحِ: ب 15

 (7)زضؼ 77-76قواضُ صفحِ:  ج 16

 47ل:ٌّگاهٖ کِ تِ عوَٕ ذَز گفت إ عوَ چطا چ٘عٕ هٖ پطؾتٖ کِ ًِ هٖ قٌَز ًٍِ هٖ تٌ٘س ٍ ًِ ّ٘چ هكکلٖ ضا اظ تَ حل ًوٖ کٌس الف 17

ععت ٍتعضگٖ زض هلت اٗطاى اؾت هلت اٗطاى اکٌَى تِ اٗي تاٍض ضؾ٘سُ اؾت کِ هٖ تَاًس زض ظًسُ قسى ضٍحِ٘ ٕ ذَز تاٍضٕ ٍ احؿاؼ  ج 18

 ٍاَل تٌََِْا ٍاَل تَحعًََا ٍَاًَتُن االَعلََىَ اِى کٌُتُن هَُهٌِ٘يَ(ّط ظهٌِ٘ اٖٗ ضقس کٌس ٍاٗي ّواى ٍعسُ إ اؾت کِ ذساًٍس  تِ هَهٌاى زازُ اؾت )

 

 

 

 

 

 

 عطتٖ

 30-62-72 : زضٗافت کطزًس، هٖ تاقس.** قواضُ صفحِ:ؾِتَلَنَاِ -: صٌعتٖ ٌاعَِّ٘ٔالصِّ -: تَؾ٘سٕ تِقَثَّلْتطخوِ  الف 19

 زضؾت هٖ تاقس.« ج»ٍاغُ ّإ هتضاز ّؿتٌس پؽ تٌْا گعٌِٗ « ز -ب-الف» هتطازف ّؿتٌس ٍلٖ گعٌِٗ ّإ « خَعَلَ -ٍَضَعَ» ٍاغُ ّإ  ج 20

 13-16-40-62-78 قواضُ صفحِ:

تطک٘ة « ج»تِ هعٌٖ ضحن کي هٖ تاقس ٍ زض گعٌِٗ  ٍاغُ )اِضِحَن(« ب»ٍاغُ )اصغط( تِ هعٌٖ کَچکتط هٖ تاقس ٍ زض گعٌِٗ « الف»گعٌِٗ  زض ز 21

 36-40-76 قواضُ صفحِ:)الْداهِعَِٔ الْکَث٘طَِٓ( تِ هعٌٖ زاًكگاُ تعضگ هٖ تاقس کِ ّوگٖ ًازضؾت تطخوِ قسُ اًس.

قَطَأتِ هؤًث اؾت اها زض خَاب کلوِ غائثاً هصکط « ج»زض گعٌِٗ  جَ  فعل هاضٖ اؾت اها زض خَاب کلوِ قازم آهسُ اؾت.تَرَطَّ« الف»زض گعٌِٗ  ب 22

 10-9قواضُ صفحِ:  زض خَاب عٌِْسَکَ تاٗس عٌِسٕ ت٘اٗس.«  ز»زض گعٌِٗ  آهسُ اؾت.

ُ الْقَسَم هٌاؾة « ج»زض گعٌِٗ  ٍاغُ ال ُٗحِةُّ غلظ اؾت. «ب»زض گعٌِٗ  الطص٘ف )پ٘ازُ ضٍ( تطإ عثَض هطزم اؾت.« الف»زض گعٌِٗ  ز 23 عثاضت کُطَّٓ

 12-22-66-77 قواضُ صفحِ:ٍ صح٘ح اؾت. 

 16-20-21: اتصفحزضؾت هٖ تاقس.« ج»ا( هٖ تاقس، پؽ گعٌِٗ -ت-ؼ-)ا ٍظى اًِْتِقال: افتعال ٍ هعٌٖ هَصٌَِع: ؾاذتِ قسُ ٍ حطٍف ظائس اِؾِتِرْسام: ج 24

 53-64-65 قواضُ صفحِ: فعل ًفٖ اؾت.« ج»فعل ّا، ًْٖ اؾت ،  ٍ زض گعٌِٗ « ز-ب-الف»گعٌِٗ ّإ زض  ج 25

 4ّورَاًٖ زاضز.*قواضُ صفحِ: «الف»هفَْم حکوت هَضز ؾَال زض هَضز اضظـ عول هٖ تاقس کِ تا هفَْم گعٌِٗ   الف 26

 الكَّثابُ خوع هکؿط اؾت ٍلٖ فعل صٌََعا هثٌٖ هٖ تاقس.« ب»زض گعٌِٗ  تاقس.َِّٖ هؤًث اؾت زض حالٖ کِ تاٗس هصکط « الف»زض گعٌِٗ  ز 27

 36-16قواضُ صفحِ :  اَضاعَتِ تاٗس هصکط تاقس ٍلٖ هؤًث اؾت. « ج»زض گعٌِٗ 

زٗگط اضتثاط هفَْهٖ عائِطَٓ ّوگٖ ٍؾائل ًقلِ٘ ٍ عثَض ٍهطٍض هٖ تاقٌس ٍلٖ  کلوِ ّإ گعٌِٗ ّإ -حافِلَٔ-ؾِ ٍاغُ عَطَتٔ« ب»زض گعٌِٗ  ب 28

 40-62-72 قواضُ صفحِ: ًساضًس.

 

 

 

 

 

 

ازت٘ات 

 فاضؾٖ 

 72-96-37-68-50-70-87 قواضُ صفحِ: هحضط: خاٗگاُ ج 29

 ًگاضـ 5تا1ز( تِ ضقتِ تحطٗط زضآٍضزُ اؾت: ًَقتِ اؾت* زضؼ ز 30

 -48-55-69-89-50-86-29-68-19-16-97-86 قواضُ صفحِ: ج 31

 59-74-56ًاپَ٘ؾتِ، تطٗسُ تطٗسُ*قواضُ صفحِ : هقغع:  ب 32

 64*قواضُ صفحِ : ب( اقَام، آٍضزگاُ ّا، زقوٌاى، اّطهي ذَٗاى ب 33

 گعٌِٗ ز: ضخ هازض تِ هْط گعٌِٗ ج: ٍخَز تِ گٌدٌِ٘ زض گعٌِٗ ب: ٍخَز ًص٘ط السٗي تِ زضذت  الف( زضاٗي گعٌِٗ تكثِ٘ ٍخَز ًساضز الف 34

 63-70-72-73 قواضُ صفحِ:

 98-96*قواضُ صفحِ:  ز( اتَشض، هٌازا اؾت ج( اٗكاى، هضاف الِ٘ اؾت ب( صحٌِ، ًْاز اؾت الف( ذَز، هتون اؾت ب 35

 -96-89-73 قواضُ صفحِ :ز( ّ٘چ غن، ّ٘چ ٍاتؿتِ پ٘ك٘ي اظ ًَع صفت هثْن اؾت. ز 36

قواضُ گعٌِٗ ج: زض اٗي گعٌِٗ چوي ًواز ً٘ؿت. ز( ّوا: ًواز ؾعازت ٍ ذَقثرتٖ ب( ققاٗق: ًواز قْ٘س ٍ قْازت الف( تٌفكِ: ًواز غفلت ج 37

 60-38-95 -13 صفحِ:
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 53-90-77-76قواضُ صفحِ: *ذَض ًٌواٗس: هضاضع التعاهٖ اؾت. ز 38

 68*قواضُ صفحِ:تٌگ قسى ًفؽ کٌاِٗ اظ تطؾ٘سى اؾت. الف 39

 67ل: آظاض زٗگطاى ضا ًساضز تکِ٘ زاضز اها زض گعٌِٗ ج . فقظ عسم آظاضزٗگطاى ضا ت٘اى هٖ کٌس. زض توام گعٌِٗ ّا تِ اٗي ًکتِ کِ خْاى اضظـ ج 40

 101قواضُ صفحِ: ب 41

 89قواضُ صفحِ: ب 42

هغالعات 

 اختواعٖ

 12قواضُ صفحِ:          2زضؼ:  ز 43

 33قواضُ صفحِ:          5زضؼ:  ج 44

 69قواضُ صفحِ:          10زضؼ:  ب 45

 77قواضُ صفحِ:          11زضؼ:  ج 46

 82قواضُ صفحِ:          12زضؼ:  الف 47

 118تا116قواضُ صفحِ:          17زضؼ:  ز 48

 75قواضُ صفحِ:          11زضؼ:  ج 49

 91ٍ95قواضُ صفحِ:          13ٍ14زضؼ:  ج 50

 102قواضُ صفحِ:         15زضؼ:  ب 51

 108-107قواضُ صفحِ:         16زضؼ:  الف 52

علَم 

 تدطتٖ

ّط چِ اظ تطج تقغ٘ط تاالتط هٖ ضٍٗن تعساز کطتي کوتط ٍ ًقغِ خَـ پاٗ٘ي تط ٍ ً٘طٍٕ ضتاٗف ت٘ي هَلکَل ّا کوتط  فکط کٌ٘س  3فصل  ز 67

 32*قواضُ صفحِ:ٍگطاًطٍٕ کاّف هٖ ٗاتس  .

 50ل: قطاض زاضز 3قطاض زاضز ٍ چَى ؾِ الِٗ زاضز زض زٍضُ  6اٗي عٌصط زض گطٍُ   7تا تَخِ تِ هتي کتاب ٍ فعال٘ت  صفحِ  7صفحِ  فصل ٗک  ب 68

 44*قواضُ صفحِ:;خاتدا10ٖٗ×4هتط;40      خاتداٖٗ;ؾطعت÷ظهاى 43ٍ44صفحِ  4فصل  الف 69

 پاضاگطاف اٍل 66تا تَخِ تِ هتي کتاب صفحِ   6فصل  ج 70

زض خولِ  زض خولِ الف( اگط خؿن ؾاکي ضا ّل تسّ٘ن اصغکاک اٗؿتاٖٗ هاًع حطکت خؿن هٖ قَز. تا تَخِ تِ هتي هطتَط تِ اصغکاک 59صفحِ  5فصل  ج 71

زض خولِ ج( خؿوٖ کِ ضٍٕ ؾغح ق٘ثساض قطاض زاضز . ً٘طٍٕ   ب( ظهاًٖ کِ خؿوٖ ضٍٕ ٗک ؾغح کك٘سُ هٖ قَز * اصغکاک خٌثكٖ تَخَز هٖ آٗس .

 زض خولِ ز( خؿن ؾاکي اؾت ٍ ّ٘چ ً٘طٍٕ تِ آى ٍاضز ًوٖ قَز. هاًع ؾط ذَضزى خؿن ضٍٕ ؾغح هٖ قَز اصغکاک اٗؿتاٖٗ اؾتکِ 

 گعٌِٗ الف( غلظ گاظ ّ٘سضٍغى ت٘كتط اظ ّل٘ن اؾت. تا تَخِ تِ هتي کتاب گعٌِٗ آذط فقظ صح٘ح اؾت  پاضاگطاف اٍل  105صفحِ   10فصل  ز 72

 گعٌِٗ ج( غلظ تطک٘ثات ذَضق٘س ثاتت ً٘ؿت ٍ زائواً زض حال تغ٘٘ط اؾت. ضٍغى تِ ّل٘ن تثسٗل هٖ قَز.گعٌِٗ ب( غلظ گاظ ّ٘س

 تا تَخِ تِ قکل ٍ هتي ظٗط ًَٗؽ قکلْا 82صفحِ  8فصل  ج 73

 .ضا افعاٗف هٖ زّس هَاضز ظٗط اؾت عَاهلٖ کِ ضٍٕ ً٘طٍٕ گكتاٍض زؾت تاث٘ط زاضز ٍ هقساض آى  94هغاتق آظهاٗف کٌ٘س صفحِ   9فصل  الف 74

 کاّف فاصلِ زؾت تا تکِ٘ گاُ  ظٗاز کطزى خطم ٍظًِ افعاٗف تاظٍٕ ً٘طٍٕ ٍظًِ  )فاصلِ ت٘ي ٍظًِ ٍ تکِ٘ گاُ(

صح٘ح هٖ تاقس .اها خولِ چْاضم ّط چِ اظ ؾغح   88ٍ  87خولِ قواضُ ٗک ٍ زٍ ٍ ؾِ هغاتق هتي کتاب صفحِ  87ٍ   88صفحِ  8فصل  ب 75

 ه٘ي تاالتط هٖ ضٍٗن فكاض َّا کاّف هٖ ٗاتس.ظ

      50;  ؾاًتٖ هتط هطتع         10ًَ٘تي تط ؾاًتٖ هتط هطتع       فكاض تعضگتطٗي ؾغح تطاتط اؾت تا هغاتق تا هثال کتاب   83صفحِ   8فصل  ب 76

اذتالف فكاض               ًَ٘تي  ًَ٘تي     500    ؾاًتٖ هتط هطتع      20;    25ًَ٘تي تط ؾاًتٖ هتط هطتع    فكاض کَچکتطٗي ؾغح ًَ٘تي  500

 ًَ٘تي تط ؾاًتٖ هتط هطتع     15         10000;   150000پاؾکال        25  -  10;   15تط ؾاًتٖ هتط هطتع        

 ٍٗػگٖ ً٘طٍٕ ّإ کٌف ٍ ٍاکٌف قاهل هَاضز ظٗط اؾت.  57ٍ  56هغاتق هتي کتاب صفحِ   5فصل  ب 77

 ت٘ي زٍخؿن تَخَز هٖ آٌٗس. -6تطآٌٗس ًساضًس -5ّوعهاى تَخَز هٖ آٌٗس  -4 اظ ٗک خٌؽ -3ذالف خْت  -2ّن اًساظُ   -1

 هطعَب هٖ تاقس.ٍخَز ظغال ؾٌگ زض هٌغقِ زل٘لٖ تط خَز خٌگل ٍ َّإ گطم ٍ  پاضاگطاف زٍم  80هغاتق هتي  صفحِ  7فصل  ز 78

هٖ تاقس ً٘طٍٕ هقاٍم زض اٗي هاق٘ي ً٘طٍٕ اصغکاک اؾت پؽ تطإ  3هعٗت قطقطُ تطاتط    98هغاتق هتي کتاب ٍ تصَٗط ٍ ذَز ضا ت٘اظهاٗ٘س صفحِ  9فصل  ز 79

خؿن  ًَ٘تي تاقس تا تا ً٘طٍٕ اصغکاک هتَاظى قَز ٍ ؾطعت 90اٌٗکِ خؿن تا ؾطعت ثاتت تطٍٕ ؾغح کك٘سُ قَز تاٗس ً٘طٍٕ ذطٍخٖ اظ قطقطُ ّا تطاتط 

 ًَ٘تي تاقس. 30تاٗس تطاتط  Fثاتت تواًس . پؽ ً٘طٍٕ 

 تطک٘ثات ًَٖٗ ّو٘كِ خاهس ، ذٌثٖ ، ًاضؾاًا ٍ قکٌٌسُ هٖ تاقٌس. پاضاگطاف  اٍل  ٍ زٍم  22تا تَخِ تِ هتي کتاب صفحِ  فصل زٍ ج 80

ظتاى 

 اًگل٘ؿٖ

 

 17-16*قواضُ صفحِ:/فاًکكي ّإ کتاب  ,3,4پطکت٘ؽ ّإ زضؼ   ب 81

 84*قواضُ صفحِ: 4,5 لغات زضؼ ب 82

 1ٍ2ٍ3ٍ4فاًکكي ّإ زضؼ ّإ  الف 83

 84-8قواضُ صفحِ: هتي پطکت٘ؽ ٍ کلوات زضؼ زٍم ب 84

 تطک٘ة فاًکكي ّا ٍ کلوات زضؼ اٍل ٍ چْاضم ج 85

 3*قواضُ صفحِ:خعِٗ ٍ تحل٘ل گطاهط ّإ زضؼ ّإ زٍم ٍ ؾَم ٍچْاضم الف 86

 121* قواضُ صفحِ : 3زٗکكٌطٕ زضؼ پ٘کچط  ز 87

  ج 88
 ز 89

 ج 90
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 باسمه تعالی

 1397اسفند ماه  –مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی -نهمپاسخ تشریحی سواالت درس ریاضی پایه 

 پاسخ تشریحی گزینه صحیح شماره سوال

 خواهیم داشت:yو xتوجه به طبیعی بودن با  الف 53

x x
x y

y y

   
  

    

2 8 6
12

3 3 6
 

} ب 54 , , }
{ , , } ( )

{ , , , , }

A
A B n A B

B


     

 

31 2 3
1 2 3 3 2 8

1 9 8 000 60
 

1در قسمت الف احتمال های  هر دو پیشامد برابر الف 55
 است ، پس هم شانس اند. 3

 الف 56

47بنابراین با توجه به تساوی های روبرو کسر 
، بین دو کسر داده شده قرار ندارد.60

 




4 48
605

7 70
6 60

 

) د 57 )( ) ( ) ( ) 'b a b a b a Q         2 2 2 23 2 3 2 1 

 حالت کلی دو مثلث قائم الزاویه دلخواه متشابه نیستند.در  د 58

 هم نهشتی دو مثلث در حالت وتر و یک ضلع برقرار است. ج 59

) ب 60 ) ,( ) , ,           3 2 3 31 1 1 1 12 5 247 343 125 8 

)بنابراین  ) 2 12  از بقیه بزرگ تر است. 4

/ ب 61 / /          3 3 2 45 1 44 5 1 4 4 1 2 2 10 0 0 0 0 0 
 الف 62

   7 7 77 7 777 7 7
 

 داریم: کتاب درسی 85صفحه  قسمت دوم 4با توجه به نکته تمرین  ب 63

( )a a aa
      2 2 2

2
1 1 2 5 2 23 

 با توجه به اتحاد یک جمله مشترک داریم: الف 64

( )( )x x x x    2 1 24 12 20 

xx ب 65 x x x x x            1 1 2 3 1 2 1 3 263 2 

 ان دو عدد طبیعی قرار داد.ومی ت xبنابراین به

yدر معادله خط  د 66 x 4 3  ،,y x .رابطه خطی دارند 
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